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Nikdy jsem neměla to štěstí, 
abych vlastnila pitbulla,

ale vždycky jsem do nich byla 
malinko zamilovaná.

Tuhle knihu věnuji všem 
usměvavým psím ksichtíkům.

XOXO 



prolog

Při pohledu na ty dva, jak kolem sebe krouží, aniž by vstali ze židlí, 
jsem se musela usmívat. ona se na té své zakláněla a vztekle zarea-

govala na jakousi jeho poznámku. on jí odpověděl stejně podrážděným 
tónem, načež ona… si rozepnula další knoflíček u košile?

tihle dva. V životě jsem nezažila, aby si můj bratranec Clark tolik 
stěžoval na nějakou dívku, a právě proto jsem byla stoprocentně pře-
svědčená, že tahle holka se k němu dokonale hodí. Vivian sem, Vivian 
tam – posledních pár týdnů jsem od něj neslyšela nic jiného.

opřela jsem se o bar a přemítala o vášni, která mezi nimi viditelně 
jiskřila. Jejich slova si odporovala, ale řeč jejich těl? Prakticky se spolu 
už milovali, jenom o tom ještě nevěděli. on se naklonil, ona se nakloni-
la. on zakoulel očima, ona výrazně zakroutila boky. Jejich debata byla 
zapálená, ale lýtka ještě víc.

Mně se lýtka nikdy skutečně nezapálila. Vlastně bych řekla, že od   
pasu dolů jsem byla čím dál studenější. Že by tréma? ta je přece pro 
nevěsty normální, ne?

Měsíc nato jsem se měla vdávat. Po několika týdnech šílení kolem 
svatebních příprav jsem si dopřávala dlouhý víkend v  oblíbeném 
B&B v Mendocinu s oblíbeným bratrancem. Potřebovala jsem si od-
počinout od  svého skutečného života v  San diegu. Ve  dne jsem se 
procházela po pláži, v noci jsem sedávala u praskajícího krbu a po-
koušela se představit si les, který jsem pro stromy neviděla. a  sa-
mozřejmě jsem poslouchala Clarka, který mlel dokola o téhle dívce, 
co mu převrátila celý svět naruby. Správně jsem měla psát děkovné 
vzkazy za dary, které jsme už obdrželi, ale ve skutečnosti jsem byla 
velmi ráda za  to, že mě můj staromódní, beznadějně romantický 
bratranec rozptyluje svým zcela zřejmým zájmem o  novou holku 
ve městě. 

Když jsem je pak sledovala, jak kolem sebe tančí, a viděla, jak jí Clark 
co chvíli zabloudí pohledem do výstřihu, který tak rafinovaně využí-
vala ke svému prospěchu, uvědomila jsem si, že přesně o tomhle to má 
být. o tanci. dozadu dopředu, tam a zpět. Jiskření, vzrušení.



něco takového jsem nikdy s nikým nezažila. a poté, co jsem přistihla 
Clarka, jak se s touhle Vivian kočkuje, jsem taky chtěla jiskřit. Začala 
jsem dokonce pochybovat o tom, že se v San diegu ještě někdy rozjis-
křím…



kapitola jedna

O čtyři týdny později v San Diegu

„takže dnes večer pozvedám číši na počest nejkrásnější dívky na svě-
tě – své dcery Chloe Pattersonové. a jejímu nastávajícímu bych radil: 
hezky se o ni starej. Mám totiž své známé.“

Zatímco můj otec připíjel na zdraví mně a mému snoubenci – onomu 
„nastávajícímu“, kterému právě před padesáti hosty na  zkoušce naší 
slavnostní večeře pohrozil –, cítila jsem, jak se mi do tváří hrne krev. Jeho 
výhrůžka byla samozřejmě v  mezích přijatelnosti, vyřčená jako vtip, 
kterým otec nevěsty častuje muže, co si má jeho holčičku už navždycky 
odvést. Všichni přítomní se tomu zasmáli a zvedli k nám sklenky.

Můj nastávající, Charles Preston Sappington, vstal, potřásl mému otci 
rukou a  přátelsky ho poplácal po  zádech. nebyla to trochu moc velká 
herda? ano. Byla výhrůžka mého otce myšlená skutečně jako žert? ne.

Setkala jsem se s tátou pohledem a on na mě mrkl. nahlas jsem se za-
hihňala, načež na mě matka zakoulela očima. V místnosti koulela moje 
matka nejslyšitelněji. V jakékoli místnosti. a zejména pokud se v ní na-
cházel i můj otec. 

Ulevilo se mi, že se můžeme vrátit k jídlu. Zezadu na krku jsem ucí-
tila Charlesovu ruku. Sklonil se ke mně a do vlasů mi vtiskl letmý poli-
bek. „Půjdu pozdravit nickersonovi. Hned se vrátím,“ zašeptal. 

Stihla jsem políbit jen vzduch, který za sebou nechal, když odběhl, 
aby si potřásl s dalšíma rukama, a všimla jsem si, že nás sleduje máma. 

„neměla bys jít s ním, drahoušku?“ nadhodila s očima upřenýma na  
mého klábosícího snoubence. on si na zkoušce naší svatební hostiny 
klidně klábosí!

„to si nemyslím. ochutnala jsi to artyčokový suflé? Vynikající,“ od-
pověděla jsem a nabrala si vidličkou další sousto.

„neměla by ses přestat cpát, drahoušku? Už teď jsou ti ty šaty úzké.“ 
Pokynula číšníkovi, aby odnesl můj talíř.

S odevzdaným úsměvem jsem odložila vidličku, jenže jsem s ní při-
tom nechtěně třískla, čímž jsem si vysloužila další zakoulení očima.



„Promiň,“ zamumlala jsem. Půvabně jsem si otřela rty ubrouskem, 
ten jsem pak složila a umístila přesně do středu svého klína.

„nech ji na pokoji, Marjorie. Vždyť se vdává! dneska by si to měla 
užít! Však víš, než plamen zhasne,“ poškádlil ji táta.

Z úst mi uniklo uchechtnutí a matčin krk zrudl o tři odstíny červené.
„tedy, Thomasi, opravdu si nemyslím, že je vhodné takhle žertovat 

v předvečer její svatby. a co měl znamenat ten přípitek? Ty že máš své 
známé? Kristepane, kdo to má jako být? Účetní? nějaké kancelářské 
krysy?“

„no tak se nemrač! to byl jenom vtip, nic víc,“ zaprotestoval táta, 
který si ji strašně rád dobíral.

I šest let po rozvodu, jímž se završilo dvacet dva let neustálého haš-
teření, ze všeho nejvíc miloval, když mohl matku pořádně vytočit. 
a máma mu pokaždé skočila na udičku.

tentokrát nás oba ale překvapila tím, že vstala od stolu. „Chloe, běž 
za Charlesem. neměl by s hosty mluvit sám,“ nařídila mi, a aniž by se 
podívala na  tátu, ladně odkráčela pryč. Vysoká, elegantní a  každým 
coulem matka nevěsty zaplula hladce do pozadí, aby se ujistila, že číš-
níci servírují a že žádnému hostu nic nechybí. Byla dokonalou hostitel-
kou, což byl úkol, který čekal i mě. Pravdu? Chtěla jsem víc toho hříšně 
dobrého artyčokového suflé.

Pohlédla jsem na otcovu porci a pak na otce. táta mi s úsměvem při-
sunul talíř po stole. Zazubila jsem se na něj a pustila se do suflé.

„Jsi na zítřek připravená?“ zeptal se mě, zatímco jsme společně sle-
dovali sál.

Místnost bzučela zdvořilostmi a zdrženlivým, rezervovaným smí-
chem. Padesát našich úplně nejvíc nejbližších přátel a příbuzných. a to 
byla jen zkouška. na svatbu, která se měla konat nazítří v jednom z nej-
vyhlášenějších snobských klubů v  San diegu, bylo pozváno čtyři sta 
(čtyři sta!) hostů. Členy onoho klubu jsme byli odjakživa, ale když se 
mí rodiče rozvedli, matka dala jasně najevo, že nadále to bude pouze její 
území. nicméně členství jí musel každoročně platit táta. Jako výživné.

„Snad jo,“ odvětila jsem s povzdechem a už poněkolikáté jsem zauva-
žovala nad tím, proč vzdychám vždycky, když se mě někdo na svatbu 
zeptá. 

Všiml si toho i táta. „Copak je?“ podivil se a přes pohledný obličej mu 
přelétl ustaraný stín.

„asi bych si měla jít povídat s nickersonovýma,“ prohodila jsem, je- 
likož máma po mně z druhé strany sálu střelila nevraživým pohledem. 



Myslela to dobře. nakonec to byla zkouška mojí svatební hostiny a já 
bych si měla užívat gratulací všech přítomných. to jsem si také opa-
kovala celou cestu od svého rohového stolu do středu restaurace, kde 
ke  mně můj nastávající natáhl ruku. nahodila jsem šťastný, srdečný 
obličej, který mi necelé dva roky předtím vynesl titul Miss Zlatý stát, 
a když se na mě Charles, nejkrásnější mužský, jakého jsem kdy potkala, 
usmál, napodobila jsem ho. objal mě jednou rukou a velmi plynule mě 
zapojil do rozhovoru.

Úsměv. Přikývnutí. Smích. Úsměv. Přikývnutí. Smích. Úsměv. Při-
kývnutí. ach jo.

Později toho večera, po  kávě a  po  nekonečných přípitcích (na  co bu-
dou asi připíjet zítra, když už dneska vyčerpali svoje proslovy?), když 
se hosté začali pomalu rozcházet, jsem měla konečně klid. Máma se 
v davu pohybovala jako profesionálka a s úsměvem přikyvovala každé-
mu, kdo jí chválil, jak krásnou má dceru, jak krásný jsou snoubenci pár, 
jak krásný to byl večer… uuuuf. Úsměvy a přikyvování jí šly nejlépe.

Byl to dar, se kterým jsem se já osobně nenarodila. dokázala jsem 
ho ovšem celkem slušně předstírat. důkaz? Přece můj úsměv a moje 
přikyvování během předchozího dvacetiminutového rozhovoru, kte-
rý se točil kolem nejlepší firmy na úpravu trávníků ve městě. Copak 
nevíte, že trávník se musí udržovat co možná nejzelenější i v období 
sucha? nebo můj úsměv a moje přikyvování paní Snodgrassové, která 
dokola mlela o jisté nemravné knize, již všichni kritizovali, ale nikdo 
nepřiznal, že ji četl, přitom já jsem si byla jistá, že ji četly všechny 
přítomné dámy. Usmívala jsem se a přikyvovala dokonce i tehdy, když 
pan Peterson nadával na ilegální přistěhovalce, a  já jsem přitom vě-
děla, že jeho chůva není na úřadech nahlášená. občas jsem si vážně 
připadala jako figurka s kývací hlavou. naštěstí jsem za sebou měla 
trénink ze soutěží krásy, takže jsem byla schopná usmívat se a přiky-
vovat nekonečné hodiny a vypadat přitom stále zaujatě, stále příjem-
ně, stále krásně.

Jen uvnitř mojí hlavy to tak krásné nebylo. V duchu jsem si předsta-
vovala, co by se asi stalo, kdybych zničehonic vyskočila na stůl a začala 
ječet. Jak by reagovali? Byli by v šoku? lekli by se? Smáli by se? Jak rych-
le by mě někdo stáhl ze stolu a jak rychle by se hosté vrátili ke své kávě?

Z myšlenek na ječení mě vytrhla máma, která byla na další obchůz-
ce po restauraci. „drahoušku, Snodgrassovi odcházejí. Buď tak hodná 
a běž jim poděkovat, že přišli.“



„ano, mami,“ usmála jsem se a přikývla. Což jsem hned nato zopako-
vala i před svým pohledným snoubencem, který se k panu a paní Snod-
grassovým dostal dřív než já.

Když bylo po  všem, ocitli jsme se s  Charlesem sami před restaurací.  
než Popelka nasedla do své luxusní limuzíny, chtěla svému krásnému 
princi ještě popřát dobrou noc.

„těšíš se na zítřek?“ zeptal se, přičemž mě objal vypracovanými pa-
žemi. ty paže i všechny ostatní části těla si udržoval vypracované ho-
dinami tenisu, racquetballu, plavání, běhání a samozřejmě golfu. Za-
pálený golfista. Jelikož k tomuhle sportu lákal i mě, dala jsem se na něj 
také. Jak jinak. ach jo.

„těším se moc,“ zamumlala jsem mu do hrudníku a nadechla se jeho 
kolínské. těžká.

„Řekl jsem nancy nickersonový, že až se vrátíme, budeš mít zájem 
o  dobrovolnictví. Předsedá výboru pro nový pediatrický křídlo v  ne-
mocnici. tak jsem tě přihlásil.“

„no, dobře. nevím jenom, kolik na to budu mít času. na terapii zrov-
na přijali dva nový psy a potřebujou pomoc s…“

„Chloe. Zlato. o  tomhle jsme přece už mluvili. tahle psí terapie je 
skvělá a v soutěžích krásy se ti určitě hodila, ale ty už nesoutěžíš. Vždyť 
jsme se shodli na tom, že je čas posunout se dál a začít nějaký nový pro-
jekty, pamatuješ?“

„ale já s  touhle organizací pracuju už od  střední školy, Charlesi. 
a nikdy to nebylo kvůli soutěžím krásy. Pořád potřebujou pomoc a  já 
myslím, že…“

„ne.“
„Ehm. Cože?“ užasla jsem a vzhlédla k němu s nakrčeným nosem.
Charles Preston Sappington byl vysoký. tmavovlasý. Pohledný. do-

konalý. Seznámila nás moje matka, která s  dokonalostí obchodovala. 
Byl to advokát. dohadováním se živil, takže jsem se s  ním nikdy ani 
nepokoušela přít. těžko se budete kočkovat s nejdrsnějším obhájcem 
v  celé Jižní Kalifornii. to vím, protože to měl napsané na  destičce 
v kanceláři. Proto jsem se o to ani nesnažila. Jenže…

„ty jsi mi právě řekl ne?“
„ano.“
„Můžeš mi vysvětlit proč?“ zeptala jsem se, a když se pokusil přitisk-

nout si mě k sobě těsněji, zatlačila jsem ho mírně do hrudníku.
„teď ne.“



„ale…“
„Je pozdě, zlato. na tohle budeme mít ještě spoustu času. teď se ale 

soustřeď na to, že se musíš dobře vyspat, abys pro mě zítra byla krás-
ná.“ Jeho hlas zněl konejšivě. „Víš přece, že se hrozně těším? a po zítřku 
nás čekají líbánky, zlato – ta nejlepší část.“

rukama mi sjel na záda a podařilo se mu přitáhnout si mě blíž. S po-
vzdechem jsem spolkla svou poznámku a vnímala jen obruč, která mě 
tiskla k jeho hrudi. tím myslím jeho paže.

„dva týdny na tahiti. Soukromej bungalov. Bikini. nebo třeba žádný 
bikiny,“ zašeptal, sjel mi dlaněmi níž po zádech a popadl mě za zadek.

„Charlesi! někdo nás uvidí!“ zděsila jsem se a rozhlédla se kolem. on 
se jen zasmál, očividně přesvědčený, že tím naše rozepře skončila. na-
konec, vždyť zítra se budeme brát. ach jo.

„Běž spát, zlato. Zítra na tebe budu čekat na konci uličky. Budeš pře-
krásná, odříkáme pár slov, nasadíme prstýnky a pak už budeš jenom 
moje. není to paráda?“ zapěl, přičemž mě zvedl do vzduchu a zatočil se 
mnou. Pak mě opět postavil na zem a otevřel mi dvířka limuzíny.

„Je,“ dostala jsem ze sebe, mírně omámená z otočky.
„tak tady jste! ty, Charlesi, už upaluj. Zítra bude celá tvoje, ale dnes 

v noci patří ještě mně,“ zvolala s širokým úsměvem máma, která se zni-
čehonic objevila vedle mě. 

„Jistě, matko Pattersonová,“ odvětil Charles schválně, protože věděl, 
jak ji štve, když jí takhle říká.

nedokázala jsem potlačit smích a máma se na mě zamračila.
„Popřej Charlesovi dobrou noc,“ vybídla mě upjatě a  jakoukoli po-

známku ohledně matky Pattersonové si nechala pro sebe.
„dobrou noc, Charlesi,“ zapapouškovala jsem a natáhla se ke svému 

snoubenci pro polibek na čelo.
„dobrou, dámy. Uvidíme se zítra,“ rozloučil se Charles a za šustění 

hedvábí a saténu nás nacpal do limuzíny.
Mámino brebentění jsem musela poslouchat celou cestu z restaura-

ce domů, kde jsem od konce vysoké zase bydlela.
dům rodičů. Vysokoškolská kolej. dům rodičů. Manželův dům? ach jo.

o hodinu později jsem už byla v pokojíku, v kterém jsem spala od svých 
sedmi let. Postel s nebesy. Pompony. Korunky. trofeje. Královna krásy, 
vzpomínáte? Úsměv-zamávat-vzdušný polibek.

ležela jsem na dece stulená do klubíčka, bylo mi horko a srdce mi 
tlouklo rychleji, než bylo normální. nejspíš nervy z následujícího dne. 



Z toho, že se vdám za Charlese, stanu se Sappingtonovou a vším, co se 
s tím pojí.

na nočním stolku jsem měla naši společnou fotku z večera, kdy mě 
požádal o  ruku. Prsten v  rámečku se třpytil stejně jasně jako na  mé 
ruce. Byl do něj vsazený největší diamant, jaký jsem kdy viděla. až pře-
hnaně velký. Sundala jsem si ho a položila k fotce.

S Charlesem jsem se znala jedenáct měsíců. Pět měsíců po našem se-
známení jsme se zasnoubili. Hotové tornádo a Charles byl člověk, který 
tornády prolétal bez poskvrnky. Vlasy vždycky dokonale ulíznuté, ni-
kde ani smítko, žádný špenát mezi zuby. to by si špenát nedovolil.

nicméně špenát by byl nadšený, kdyby u  jeho zubů dostal šanci. 
Charles Preston Sappington byl ta nejskvělejší partie. nezadaný boháč, 
kterého se už roky snažily ulovit všechny svobodné ženy od San diega 
po Santa Barbaru. Špenát by se asi zbláznil štěstím, kdyby zůstal uvěz-
něn mezi jeho čistokrevnými zuby. Právě o nich snil každý malý špe-
nátek, právě o  nich vyprávěly špenátové maminky pohádky. Vysoký. 
Pohledný. Majetný. Z dobré rodiny. a když budete poslouchat, také se 
dočkáte.

Já jsem bývalá Miss Zlatý stát. on je po letech krášlení a hopsání mou 
poslední korunkou. takže můžu klidně zaplout do  snu. Manikúra je 
perfektní a svatební závoj připravený. toho tichého křiku vzadu v hr-
dle si nevšímej.

S  touhle uklidňující myšlenkou – můj strach je naprosto trapný – 
jsem zhasla lampičku.

Zavrtěla jsem se. Překulila jsem se. Zavrtěla jsem se. Překulila jsem 
se. Zavrtěla jsem se. Překulila jsem se. rozplakala jsem se.

opravdu ráda bych vám teď zpětně prozradila, co přesně naklonilo ja-
zýček vah na  jednu stranu a přimělo mě utéct z vlastní svatby, jenže 
vím jenom to, že když jsem ráno položila chodidla na  podlahu, něco 
bylo jinak. a nešlo jen o můj žaludek, v kterém to od tří hodin bublalo 
a klokotalo. Příliš mnoho artyčokového suflé? to už se nikdy nedozvím.

Prakticky odjakživa jsem snídala ovesnou kaši. ovesné vločky, špet-
ka náhradního sladidla, kousky čerstvého ovoce (máma upřednostňo-
vala borůvky – antioxidanty jsou naši přátelé), to vše zalité trochou 
nízkotučného mléka. Když jsem se ovšem to ráno doloudala do kuchy-
ně, spatřila jsem něco, co jsem u nás nikdy předtím neviděla.

donuty.
opravdické. nádherné. Cukrové. tučné. Úžasné. donuty.



Prostě s cukrem a tukem.
rozhlédla jsem se kolem, abych se ujistila, že jsem, ano, stále v na-

šem domě. na snídaňové podložce s příborem byla jako každé ráno při-
pravená moje miska na kaši. Pomalý hrnec byl zapnutý a v něm na mě 
již čekala hotová pečlivě odměřená porce. Vedle prostírání stál džbánek 
obsahující přesně půl šálku šedého, vodového jakože mléka. 

ale… zmínila jsem už donuty?
Když o tom tak přemýšlím, vlastně jsem se mýlila, když jsem řekla, 

že nevím, co tehdy naklonilo jazýček vah na jednu stranu. Za tím, že 
jsem vyjela z kolejí, rozhodně stály donuty.

Znovu jsem si ověřila, že v místnosti není nikdo, kdo by mohl můj 
smrtelný kulinářský hřích dosvědčit, a  přešla jsem ke  koblihám na-
skládaným úhledně do pyramidy tak, aby jejich dobrota vynikla co nej-
lépe. Prohlížela jsem si ty cukrářské zázraky, ty nadýchané slasti, ty 
cukrové a tučné zrádce zdravé výživy – a pak jsem sáhla pro jeden vza- 
du, s lepivou čokoládovou polevou, naplněný zlomyslností vůči každé 
dietě, které jsem kdy byla vystavena.

Štíhlá jsem byla díky genům zkombinovaným s životním stylem Již-
ní Kalifornie. titul Miss Zlatý stát jsem získala zčásti proto, že jsem 
vypadala přesně jako takzvaná „typická kalifornská kráska“. dlouhé 
blond vlasy. opálená. Vysoká; žádné výrazné křivky, spíš kopce a údolí; 
pevná z běhání, tenisu, pilates, jógy – co vás napadne. I přesto do mě 
bylo od  útlého věku vtloukáno, že hubená znamená lepší, a  proto se 
nikdy do  našeho domu nedostal ani jeden jediný donut. Jasně, občas 
jsem je ochutnala, například na holčičím večírku u některé z kamará-
dek. a když mi v šestnácti došlo, že řidičák a trocha peněz našetřených 
z hlídání dětí poskytují svobodu jíst cokoli, příležitostně, pokud moje 
ústa nebyla zrovna pod dohledem, samozřejmě jsem si zahřešila. Jenže 
to mi popravdě vyneslo pět kilo navíc, ostrou kritiku od mámy spoje-
nou s lekcí o zdraví a péči o tělo plus zákaz hlídání dětí. 

opakuju ale, že v našem domě jsem donut nikdy neviděla. V našem 
domě v mojí ruce. a pak v mojí puse. a pak… snad ještě jeden?

asi u třetího donutu vešla do kuchyně máma s naším svatebním ko-
ordinátorem terrancem. Podle zapištění, které vyšlo z jejích úst, byste 
řekli, že mě přistihla, jak v ruce třímám zakrvácený nůž, a nikoli ne-
vinný skořicový koblížek. 

Pak tiše pronesla: „ty donuty jsou pro pomocníky, Chloe.“
abych byla upřímná, líbilo se mi víc to zapištění. tichý hlas u ní zna-

menal nebezpečí. ani si nevšimla, jak sebou terrance u slova „pomocníci“ 



trhl. to mi bylo ale jedno. tady jsme byli každý sám za sebe. nebo každá 
sama za sebe.

normální Chloe by po takovém pokárání přikývla, omluvně by donut 
odložila a v tichosti by opustila místnost, přičemž by si dobře uvědo-
movala, že tento poklesek se zapíše na seznam hříchů v matčině mysli 
a někdy v budoucnu, pravděpodobně v okamžiku, kdy to bude nejméně 
čekat, bude vytasen proti ní. Ještě ve svých čtyřiadvaceti jsem muse-
la snášet matčino „promlouvání do duše“, kdykoli ho uznala za nutné. 
Vždycky jsem jí ho s  jistým zmatkem a nepochopením tolerovala, ale 
kontrola, kterou nad mým životem měla – a  kterou jsem jí popravdě 
dovolovala –, ztratila v poslední době na účinnosti.

Věděla jsem, že až budu muset později pořádně zadržet dech, abych 
se vecpala do svatebních šatů, neobejde se to bez uštěpačné poznámky. 
ať už mě k tomu dohnalo cokoli, rozhodla jsem se vyznačit demarkační 
čáru – svým velkým lahodným donutem. 

narvala jsem si to kolo blaha do úst, požvýkala, přičemž jsem musela 
dýchat nosem, a když jsem si brala další, zazubila jsem se na ni. V žilách 
se mi bouřily kalorie i čtyřiadvacet let tichého „aby ses nepotentovala, 
matko“. Skutečně opojná směs. aniž bych z mámy spustila oči, polkla 
jsem a v klidu jsem si olízala prsty.

Jako pravá dáma nehnula ani brvou. „terranci, mohl by ses jít laska-
vě podívat do obýváku? Každou chvílí tu bude kadeřnice a já si chci být 
jistá, že je všechno tak, jak má být,“ nadhodila s půvabným pokynutím 
hlavy. 

terrance potlačil smích, vzal si také jeden skořicový donut a šel, kam 
mu bylo řečeno.

V kuchyni jsme zůstaly jen máma a já.
„Chloe, vím určitě, že jsi nechtěla být tak nezdvořilá, jak jsi právě 

byla. Co si náš svatební koordinátor pomyslí? Překrásná nevěsta se cpe 
jen pár hodin předtím, než má být zašitá do šatů, do kterých hubne už 
měsíce. takhle se můžeme jen modlit, aby z tebe nevystřelily knoflíky.“

na to jsem si mírně, nicméně vzdorovitě říhla.
Matka se s povzdechem podívala na stůl a já jsem si přitom uvědomi-

la, že tenhle výraz je nejmírnější ze všech výrazů, s kterými se na mě 
obvykle obrací. Když na  mě zrovna netlačila, nebo mě netišila svým 
„pšt!“, nebo mi nevyčítala, co jsem udělala špatně, tak vzdychala. 

Měla jsem ji ráda, ale mít ji ráda bylo někdy skutečně nad lidské síly.
„Chloe?“ řekla, když bylo po vzdychání.
„Jo?“



„takhle odpovídá mladá dáma na dotaz vlastní matky?“
automaticky jsem se napřímila, stáhla břicho, nadmula hruď a hlavu 

zavěsila na pomyslný obláček vznášející se na vrcholu páteře. Správ-
ný postoj je koneckonců znak dobrého vychování. „Mami, je mi líto, že 
jsem byla nezdvořilá, a jsem si jistá, že se do svých krásných šatů vejdu.“

Pozorně si mě prohlédla. Půvabný obličej samozřejmě vyrovnaný, 
půvabné vlasy samozřejmě vyčesané. nakonec krátce přikývla. „teď  
se běž omluvit terrancovi, drahoušku, a až do svatebního dortu už 
nic nejez, prosím tě. tohle bude krásný den. tolik ti to přeju.“ nato se 
vydala ven, kde zahradník bezpochyby ničil její oceňované begonie, 
a přes rameno na mě zavolala: „nechám ti na nočním stolku tobolku 
na odvodnění, drahoušku. Uvidíme, jestli to těm tvým oteklým kotní-
kům pomůže.“

Musela jsem se opravdu hodně přemáhat, abych svými údajně otek-
lými kotníky něco nenakopla. Pokud by se mi tedy vůbec podařilo své 
sloní nohy zvednout. Svěsila jsem ramena, slízla si z koutků úst cukr 
a zamířila za terrancem a zbytkem našich „pomocníků“.

„Víš,“ řekl terrance, „už jsem viděl ledacos. Jak na sebe ječí matky snou- 
benců, jak opilí ženiši padají do dortu… Jednou jsem dokonce viděl, jak  
se otec nevěsty snaží sbalit ženichova svědka.“

Zkrášlující tým jel právě na plný plyn. Jeden člověk mi vlnil vlasy, 
druhý mi lakoval nehty, další mi nanášel make-up a jiný dolaďoval mou 
pedikúru. na pozadí hrála veselá hudba a veselé družičky tančily a usr-
kávaly Mimosu. Z našeho domu se stalo Ústředí veselky, plné neustá-
le propukajícího ženského hihňání. Kdežto já, ta, kolem které se celá 
sláva točila, jsem byla připravená propuknout v pláč. Což všem ostat-
ním očividně unikalo. Za družičky mi měly jít moje letité kamarádky –  
přítelkyně, se kterými jsem kdysi měla hodně společného, ale kterým 
jsem se v posledních měsících, kdy jsem stoupala na tento svatební vr-
chol, stále víc vzdalovala. Při pohledu na jejich dokonalé tvářičky jsem 
si uvědomila, že mi na nich ani za mák nezáleží. Mé ponuré nálady si 
všiml jenom svatební koordinátor. 

„a viděl jsem i spoustu nervózních nevěst s velkou trémou,“ pokra-
čoval terrance, který se ke mně sklonil, přičemž se vměstnal mezi dva 
nehtové specialisty a jednoho vizážistu. „nechceš mi říct, co se děje?“

terrance byl skoro dva metry vysoký úžasný chlapík nacpaný do bot 
číslo pět, které musely mít šíleně vysokou podrážku. Měl karamelovou 
pleť, tenké dredy a  obrovské charizma a  už deset let plánoval svatby 



všem předním osobnostem vyšší společnosti v  Jižní Kalifornii. osobně 
si vyslechl, jak si svou svatbu představuju, a bojoval za mě ve chvílích, 
kdy jsem své názory podřizovala přáním své matky. a jak vyšlo najevo, 
viděl i věci, které ostatní neviděli – nebo nechtěli vidět. Poznal také, že 
za  slzy, jež mám na  krajíčku, nemůžou čerstvě nalepené umělé řasy, 
které se mi nepodařilo natočit.

od okamžiku, kdy jsem vstala z postele, jsem měla pořád stažený ža-
ludek. nebyly to ale nervy. Královnu krásy jsem dělala od svých čtyř 
let, takže nějaké podivné chvění v břiše by mě nerozhodilo. Jenže teď se 
mi žaludek stahoval s každou hodinou víc a víc a ani zbytek těla nebyl 
docela v pořádku. V uších mi zvonilo. V prstech na rukou i na nohou mi 
brnělo. Jazyk jsem měla úplně zdřevěnělý. do očí se mi neustále hrnuly 
slzy. Měla jsem zrychlený tep, vlhké ruce a v krku zaseknutá slova, kte-
rá se se mnou doslova rvala o to, abych je pustila ven.

děsivá slova. Jako Ne. a dost. a zastavte to.
to jsou ale jenom nervy ze svatby, že ano? Jenže najednou moje tré-

ma nebyla jen zdánlivá. dopadla na mě jako balvan a úplně mě zmáčk-
la. to je ale normální, že ano? to přece neznamená, že se celé moje tělo 
vzpírá a brání, že se snaží dát najevo jistou pochybnost… že ne?

„asi potřebuju jen chvilku klidu,“ dostala jsem ze sebe a honem za-
vřela ústa, aby z nich neuniklo ani slovo navíc. Sotva jsem dýchala.

dusím se. dýchej. dusím se. dýchej. Prosím tě, dýchej. a… neudržela 
jsem se.

terrance na mě pohlédl a poslal zkrášlující tým pryč. Kadeřnice mi 
honem připevnila poslední sponku a  na  vlně pomerančového džusu 
a šampaňského odpluly v rychlosti i družičky. Zůstala jsem sama. 

Schovala jsem si hlavu do  dlaní a  brečela. Jako každá správná ne-
věsta, že ano? Připadalo mi, že je to špatně. Všechno to bylo špatně. to 
nebyly nervy, to byla panika. Celou mě zaplavila a chtěla dát průchod 
tomu, co vřelo uvnitř mě. 

Vtom do  místnosti vstoupila matka a  spustila: „Můžeš mi laskavě  
vysvětlit, proč tvých pět družiček, dva nehtoví specialisté a vizážista 
jsou právě teď na dvorku a napájejí se Mimosou?“

a jak jsem tam tak seděla, v celé své kráse a v krinolíně obalené taf-
tem, konečně jsem jí naservírovala slova, která jsem celou dobu vařila. 
„Já si Charlese vzít nechci.“ no páni. Páni.

Zažili jste někdy okamžik, kdy se zdá, že slova zůstala viset ve vzdu-
chu? Jako bych v hrobovém tichu slyšela jejich ozvěnu. Pozvedla jsem 
hlavu a uviděla lodičky s otevřenou špičkou. Jeden z podpatků právě 



zuřivě klapal do tmavých teakových parket. Pohledem jsem vyjela výš 
po opálených vypracovaných nohách ke kolenům, která se teprve začí-
nala vrásnit, k  šedobílé lněné sukni, broskvové hedvábné zavinovací 
blůzce, přes rubín, smaragd a diamant k rtěnce od Chanel (rouge Coco 
Shine, děkuji pěkně) až k  vytřeštěným zeleným očím zvýrazněným 
více než trochou podráždění. 

„Co prosím, mladá dámo?“ zeptala se a její rysy poprvé zahalil stín 
znepokojení.

Znepokojení nad tím, jak se cítím? nebo nad tím, že bych mohla zni-
čit její dokonalý den? odpověď jsem, bohužel, znala.

„Já si Charlese Prestona Sappingtona vzít nechci.“ Panejo, to je fajn 
pocit.

ach jo. „Chloe, mohla bys mi říct, o co ti jde?“ zeptala se zase.
a já jsem jí zase, pěkně procítěně, odpověděla: „Já si Charlese Presto-

na Sappingtona vzít nechci! ani dneska, ani nikdy jindy.“ Jakmile jsem 
ta slova vyřkla nahlas, moje tělo okamžitě zareagovalo. Páteř se mi na-
rovnala tak, jako by z ní rázem spadl onen tíživý balvan, a hlava se mi 
na neviditelné šňůrce zvedla třicet centimetrů nad tělo. 

Kdybych byla v továrně, napsala bych to na kus lepenky, vyskočila 
bych s ní na stůl a mávala jí ve stylu normy raeové.

„fajn. nechápu, co to s tebou dnes je, ale začínám se malinko zlobit.“
Malinko? tady máš k tomu tvému zlobení pár slovíček navíc.
„Já si Charlese Prestona Sappingtona vzít nechci. ani dneska, ani ni-

kdy jindy.“
to mě potentujte, je mi čím dál líp. Hlava jako by se mi vznášela půl 

metru ve vzduchu, lehká jako peříčko. a panejo, já se usmívám? Sice 
mírně, ale usmívám se.

totéž se nedalo říct o  mámě. „tohle mi musíš vysvětlit,“ nařídila, 
a  sotva jsem otevřela ústa, vyhrkla: „a  jestli to řekneš ještě jednou, 
tak…“

nahlas jsem se rozesmála. V  koketním latinskoamerickém rytmu 
jsem zopakovala: „Já si Charlese Prestona Sappingtona vzít nechci. ani 
dneska, ani nikdy jindy.“ na závěr jsem se zhoupla v bocích tak prudce, 
až mi na hlavě poskočily sepnuté lokny.

„teď už toho mám tak akorát dost!“ vyštěkla máma. „okamžitě se 
dej do kupy. Máme barák plný lidí a já nechci, aby byli svědky nějakého 
kolapsu.“

„Kolapsu?“ zasmála jsem se. „Myslím, že radši půjdu na  vzduch. 
Jo, čerstvej vzduch mi udělá dobře,“ zahihňala jsem se a úsměv se mi 



roztáhl od ucha k uchu. „Čau matko.“ Skočila jsem si do kuchyně pro 
kabelku a klíčky od svého kabrioletu. Kabriolety se hodí jen na jednu 
věc, a tu jsem právě zoufale potřebovala. na provětrání. Jedeme.

„nic takového neuděláš, Chloe. Chloe, poslouchej mě!“ ječela za   
mnou, když jsem s chichotem vyběhla z předních dveří. týjo, kolapsy 
jsou vážně rychlé. Vklouzla jsem za volant svého BMW, nastartovala, 
a než se máma dostala ven z domu, vystřelila jsem po příjezdové cestě 
pryč. 

„Volám Charlesovi!“ vyhrožovala, zatímco jsem jako šílená mávala 
svému zkrášlujícímu týmu na zadním dvorku.

„Já si Charlese Prestona Sappingtona nevezmu. ani dneska, ani ni-
kdy jindy!“ zakřičela jsem, tentokrát operním hlasem na melodii Ódy 
pro radost.

Se sklopenou střechou a  hudbou na  plné pecky jsem bleskurychle 
opustila naši čtvrť, vybrala ostře několik zatáček a zamířila na dálnici. 
na sobě jsem měla stále noční košili a na hlavě připnuté lokny.

Bod pro: Chloe, dceru svý potentovaný matky.

Máma mi volala na  mobil, a  to sedmnáctkrát za  sebou. Pak volal 
i Charles. Čtrnáctkrát za sebou. Potom můj otec. Jednou. Všechny jsem 
je nechala spadnout do hlasové schránky. textových zpráv každou mi-
nutou přibývalo. ani jednu jsem si nepřečetla. Po chvíli bezcílného jež-
dění jsem skončila na pláži. Sedla jsem si do písku, sundala si sponky 
z vlasů a vystavila svou tenkou noční košili sluníčku. Prsty jsem si pro-
jela zvlněné lokny a bylo mi úplně jedno, že jsem si tak do nich vetřela 
písek. 

Sledovala jsem jakousi čtyřčlennou rodinku, která šla do  vody. 
Máma, táta, junior a juniorka. Cákali na sebe, hráli si ve vlnách, mámě 
to v bikinách slušelo a táta vypadal také k světu. Když se děti pozdě-
ji pustily do stavění hradu z písku, rodiče se začali líbat. tátova ruka 
docestovala až k mámině zadku a pořádně ho stiskla, načež se máma 
rozesmála a na oko ho po ruce plácla. děti si všimly, že se rodiče líbají, 
a předstíraly velké znechucení, přitom se ovšem smály. Pak máma s tá-
tou popadli svoje drobečky a všichni se šli ještě jednou vykoupat. 

dobře vypadající pár. dobře vypadající děti. Šťastná rodinka. to, co 
je krásné na pohled, nemusí být nutně falešné. Jenže v mém okolí to tak 
platilo. V naší rodině byli všichni krásní, ale neustále se hašteřili. Moc 
dobře jsem věděla, že co se navenek jeví jako krásné, uvnitř může být 
zrůdné. Veškerou energii, kterou máma vkládala do hašteření s otcem, 



zaměřila po rozvodu na mě a starala se o to, abych byla vždycky a všude 
nejlepší. taková matka manažerka. ambiciózní a odhodlaná. nikdy se 
znovu nevdala, nikdy nešla na rande a dost zahořkla. nestalo se to jen 
tak přes noc, ale stalo se to.

a můj život s Charlesem by vypadal podobně. ale ne hned. Zpočátku 
by to bylo krásné. Před očima jsem měla svůj život nalinkovaný tak, 
jako by se už stal. Sňatek s Charlesem by mi poskytl všechno, po čem 
jsem podle své výchovy měla toužit. Pohledného manžela. nádherný 
dům. Každé dva roky nové auto. Členství v  tom správném klubu pro 
snoby. Pozici v každém společenském výboru. tři děti narozené v přes-
ném rozestupu dvou let. Později povinné „zákroky pro maminku“, kdy 
bych se podrobila plastice břicha a prsou, aby všechno bylo přesně tak, 
jak „má“ být. K tomu dovolenou v létě, o Vánocích a o jarních prázdni-
nách. Kdo by si přál víc?

Jenže já jsem chtěla míň. Chtěla jsem o  tolik míň. a  přestože jsem 
po celou dobu slýchala hlásek, který se mě ptal: „opravdu to chceš?“, 
až do chvíle před pětačtyřiceti minutami jsem ho ignorovala. Krásné 
vede k hašteření, hašteření vede k rozvodu a rozvod vede k zahořklosti. 
nestojím o krásné, abychom se poté rozešli. nechci zahořknout. Chci 
mít svoje navždy. toužím po lásce, při které by to jiskřilo, z které bych 
omdlévala, nebo šílela. a pokud se máme hádat, tak se budeme hádat, 
ale nebudeme se hašteřit. Hašteření je ze všeho nejhorší.

Začal mi znovu zvonit mobil. Charles. Vstala jsem, oprášila se a došla 
na kraj vody. Pak jsem telefon hodila co nejdál do Pacifiku.

Vrátila jsem se do auta a zamířila k tátovi domů.

Moji rodiče se rozvedli, když jsem byla v prváku na vysoké. Byla jsem 
už dost velká a nemusela jsem si vybrat, s kým budu. neoficiálně jsem 
si ovšem víceméně, z čehož se časem stalo více, zvolila tátu. Pohodáře, 
který mě do ničeho nenutil, s objetími neotálel dlouho a se smíchem už 
vůbec ne. U táty jsem byla docela jiná dcera. Nehrb se, narovnej se, ovoce 
je jako dezert nejlepší – tyhle a  další podobné poznámky máma chrlila 
úplně automaticky. Kdežto od táty jsem slýchala spíš: moc ti to tam slu-
šelo, příště je porazíš, tygřice; švestky si dáš, až budeš větší – jen běž a dej si 
toho Big Maca.

táta mě miloval a to bylo celé. takže kam jinam bych měla jet upro-
střed kolapsu hledajíc bezpečné útočiště? 

Když jsem k  němu dorazila, nebyl doma. Zaparkovala jsem za  do-
mem a schoulila jsem se v houpací síti na zadní verandě. Snažila jsem 



se nemyslet na nic vážného. Pak jsem uslyšela přijíždět jeho auto, které 
(nejspíš při pohledu na moje auto) prudce zabrzdilo.

K verandě se přiblížil s ustaraným výrazem ve tváři, a jakmile uviděl 
mou noční košili a  pískem obalená bosá chodidla, pochopil mnohem 
víc, než jsem v té chvíli chápala já sama.

„ach Chloe,“ pronesl tiše.
„no jo,“ odpověděla jsem a znovu rozhoupala síť.
Chvíli jen stál a sledoval mě. „fajn,“ řekl nakonec a vytáhl z kapsy 

mobil. Poslouchala jsem, jak matce říká, že ano, našel mě, ano, jsem 
v pořádku, a ne, dneska se vdávat nebudu. a že mě odveze domů, až 
budu připravená. a ne, nemá za mnou hned jezdit. Pak jsem zaslechla 
její uječenou výhrůžku, že za mnou posílá Charlese, ale táta jí řekl bez 
skrupulí, co si o tom myslí. Zmínil něco o zadku a o nakopání. nato se 
vytratil do domu, odkud se o chvíli později vrátil s dvěma láhvemi piva. 
V tichosti jsme se posadili vedle sebe.

a to pivo nebylo ani nízkokalorické. Jsem snad odhodlaná pozřít bě-
hem dvaceti čtyř hodin každou kalorii v Kalifornii?

to zní kurňa skvěle.



kapitola dve

V naší rodině se konfliktům zpravidla vyhýbáme. nemám na mysli 
handrkování o ovladač, ke kterému docházelo každý večer, když 

jsme byli ještě úplná rodina, ale vážné věci. obrovské problémy, do očí 
bijící chyby, které lidské bytosti dělávají, skutečné důvody, které jdou 
za dálkové ovládání – tak těmto rozhovorům se vyhýbáme jako čert kří-
ži. Pokud si jich nebudeme všímat, nebo o „dotyčné příhodě“ budeme 
mluvit co nejtišeji a co nejkratší možnou dobu, třeba se ty nepříjem-
nosti samy rozplynou.

takže když jsem uviděla, jak se k nám po příjezdové cestě řítí matči-
no auto, věděla jsem, že půjde o velmi civilizovanou válku.

Jelikož jsem svůj mobil hodila do oceánu, nebyla jsem dostupná. Pro-
to tátův telefon vyzváněl jako na ústředním velitelství. Když nakonec 
odpojil pevnou linku ze zásuvky a vypnul si vyzvánění u mobilu, bylo 
jen otázkou času, kdy matka dorazí osobně. Stalo se tak v okamžiku, 
kdy jsem dopíjela druhé pivo.

„Uvědomuješ si vůbec, co jsi způsobila?“ zaječela šeptem, vždy na   
pozoru před sousedy.

„teprve se tomu snažím porozumět, matko. a ty?“ odvětila jsem, při-
čemž jsem se natáhla do chladicího boxu u svých nohou. „dáš si pivo?“ 
nabídla jsem jí a zvedla orosenou láhev.

otec zakašlal. Matka? tiše supěla.
rozhlédla se kolem, aby se ujistila, že je naše nefunkční rodinka 

skutečně o samotě, pak se posadila na schůdky k verandě. Upravila se 
do elegantní pozice – nohy překřížené u kotníků, ruce položené v klíně. 
Vypadala, jako by seděla modelem u olana Millse. Mrkla jsem na tátu, 
který jen stěží skrýval svoje pobavení.

„fajn, tak si o tom pohovořme, jelikož rozum tady očividně nic ne-
zmůže,“ začala, přitom si dala záležet, aby u věty o nedostatku rozumu 
významně pohlédla na mého otce.

„Mně to přijde naopak velice rozumný,“ namítla jsem, ačkoli noční 
košile mluvila spíš v můj neprospěch. „ale souhlasím s tebou. Měly 
bysme si o tom promluvit.“ Matčin obličej se vítězoslavně rozzářil. 

˘



Zvedla jsem k ní otevřenou dlaň. „Charlese Prestona Sappingtona si ale 
nevezmu. ani dnes, ani nikdy…“

„Ježišikriste, přestaneš s tím už!“ vykřikla. Konečně nějaká emoce. 
„Mohla bys mi laskavě říct, proč to celé takhle dramatizuješ?“

odzátkovala jsem svoje třetí pivo a  dlouze se napila. „o  tom, proč 
jsem utekla ze svatby, nemám sebemenší tušení. Možná na  to přijdu 
zítra. dneska ti odpovědět nedokážu. Můžu ti říct jen to, co ti opakuju 
celej den. opravdu to chceš slyšet ještě jednou?“

„Já bych to teda slyšel rád.“
na příjezdové cestě stál Charles. Klidný, vyrovnaný, soustředěný, po-

hledný.
Pivo mi vyklouzlo z ruky a roztříštilo se na podlaze. V rychlosti jsem 

vstala a vydala se do domu.
„Chloe, zlato. Můžeme to probrat?“ zaslechla jsem za sebou, když 

jsem se snažila otevřít posuvné dveře. ruce jsem měla od piva celé kluz- 
ké a nedařilo se mi pořádně uchopit kliku. Zatímco jsem se s ní prala, 
slyšela jsem mámu, jak Charlese šeptem pobízí. Potentovaný dveře!

„Marjorie, říkal jsem ti, abys ho sem nevolala. Chloe potřebuje tro-
chu prostoru. nemyslíš, že…“

„ty se do toho nepleť, Thomasi. Podle tebe je náhoda, že ze všech míst 
přijela právě sem? dobře věděla, že ji budeš chlácholit. Věděla, že ji…“

„Chlácholit? Věděla, že si ji vyslechnu, pro Kristovy rány! Protože ty 
dokážeš jen…“

„ale prosím tě, nedělej, že víš, jak ji z tohohle dostat. Vždyť ona si ani 
neuvědomuje, co dělá, a tvoje pomoc je úplně…“

Jejich dohadování přehlušil Charlesův hlas. „Chloe, no tak, zlato. 
Promluvíme si, dobře? Ještě pořád to dneska můžeme stihnout – chceš 
to přece, že jo? ty víš, že je to správný…“

Křičeli jeden přes druhého, kdežto já jsem šmátrala po skleněných 
dveřích jako kočka, která se chce dostat za okno. „do prdele, proč se ty 
zasraný dveře neotevřou!?“

ticho. Hrobové ticho. dokonce i ptáci přestali švitořit. Matka s ot-
cem zamrzli ve své velmi dobře známé nepřátelské póze a Charles zů-
stal jako přibitý se zdviženýma rukama, připomínající Ježíše při po-
slední večeři. 

Západka konečně povolila a dveře se posunuly.
„Jdu dovnitř a nikdo za mnou nechoďte. Probereme to zítra.“ Jak jsem 

se otáčela ke vchodu, zachytila jsem Charlesův pohled. Zračilo se v něm 
zklamání, to ano. a trochu zlost, ta také. ovšem bezbřehá, nesnesitelná 



úzkost z toho, že si ho jeho životní láska nechce vzít? té tam nebyl ani 
nejmenší náznak. Přesto…

„opravdu mě to moc mrzí,“ řekla jsem mu. Jenom jemu. nato jsem 
vešla do domu.

Kde jsem vyzvracela donuty i pivo. 

Počítala jsem s tím, že v noci neusnu, ale přitom jsem spala jako dudek. 
a když jsem se probudila a přečetla si vzkaz od táty na nočním stolku, 
že nám jel pro snídani, s  úsměvem jsem se překulila a  spala dál. asi 
po půl hodině jsem uslyšela, jak si táta u vaření kávy píská, a tak jsem 
vstala a stále s úsměvem sešla za ním do přízemí. 

Úsměv mě ale opustil ve  chvíli, kdy jsem na  stole spatřila zbrusu 
nový iPhone.

„Co je to?“ zeptala jsem se a žuchla na židli.
„Co bys řekla?“ nadhodil pohotově zpoza novin. 
„tati, no tak.“
„ráno jsem se stavil v obchodě a koupil ti nový mobil. na to se ptáš?“ 

noviny zašustily.
Zamyšleně jsem se podívala na telefon před sebou. „Vždyť jsem právě 

jeden hodila do…“
„… oceánu, já vím. to už nedělej, prosím tě. Víš vůbec, jak jsou tyhle 

mobily drahé?“
odstrčila jsem telefon i se snídaňovou podložkou pryč. Pak jsem si je 

ale zase přitáhla zpátky, abych dosáhla na džus. noviny opět zašustily.
„nechci s nikým mluvit…“ zamumlala jsem a táta konečně vykoukl.
„to chápu, ale tvoje včerejší rozhodnutí se týká spousty dalších lidí 

a těm to vysvětlit musíš. obzvlášť některým z nich.“
„Myslela jsem, že ty mi rozumíš…“ do očí mi poprvé od mého útěku 

vhrkly slzy.
„rozumím tomu, že se nechceš vdávat, a nikdy bych tě do toho ne-

nutil. nerozumím ale proč a ani tvoje matka to nechápe,“ řekl, odložil 
noviny a pohlédl na mě přes obroučky brýlí. „a Charles taky ne.“

trhla jsem sebou.
„nemusíš si ho brát, ale musíš jim vysvětlit, proč jsi včera utekla. 

alespoň to jim dlužíš.“
a nato hlas rozumu s dalším zašustěním papíru zmizel za finanční 

rubrikou. Měla bych zavolat Charlesovi. Hmm. to bych mohla zvlád-
nout. to bych mohla zvládnout. Zvedla jsem mobil a pak ho zase položi-
la. Ježiši. Co mu mám říct? Co vlastně? Jak mu mám vysvětlit proč, když 



si sama nejsem stoprocentně jistá? Znovu jsem vzala telefon do ruky 
a znovu jsem ho položila.

Jakmile jsem po něm sáhla potřetí, hlas za novinami řekl: „Pro Kris-
tovy rány, Chloe, podle mě se nejdřív můžeš klidně nasnídat. dej si 
housku a přestaň sebou vrtět.“

odročeno. Vydechla jsem úlevou a zamířila k mini troubě. Bylo mi 
jasné, že moc dlouho se těm dvěma vyhýbat nemůžu, ale věděli jste, že 
než z  housky odloupnete hezky jedno po  druhém všechna sezamová 
semínka a  česnekové lupínky, může to trvat i  přes hodinu? obzvlášť 
pokud do toho započtete i mák…

Před polednem jsem měla poslechnuté všechny hlasové zprávy z před-
chozího dne. Začalo to touhle: „Chloe, teď to okamžitě otočíš a vrátíš se 
sem, mladá dámo,“ pokračovalo touhle: „teď mě dobře poslouchej. Já 
jsem poslední dva měsíce neobětovala přípravě tvojí dokonalé svatby 
jenom proto, aby všechno zničila nějaká tréma,“ pak touhle: „Kde pro-
bůh jsi? nemůžu uvěřit, že bys mi něco takového mohla udělat, Chloe! 
Mysli na  to, co si všichni řeknou, až to zjistí! Ještě pořád to můžeme 
do kostela stihnout. Řekni mi, kde jsi, a já tě vyzvednu. Ještě to může-
me zachránit a nikdo nic nepozná,“ až to skončilo touhle: „Volala jsem 
Charlesovi. Snad tě přivede k rozumu.“

to asi těžko. abych ty nutné telefonáty ještě víc oddálila, šla jsem 
si do tátovy kanceláře sednout k počítači. rozhodla jsem se, že si jen 
zkontroluju e-maily a  pročistím schránku. Jedno zrnko máku, dvě  
zrnka máku…

našla jsem dva e-maily od svých družiček, které se ptaly, jak jsem 
na tom. Vsadím se, že si spíš říkaly, kdo by utekl od tak skvělé partie? Já 
jsem si říkala, jestli by Charlese považovaly za skvělého, kdyby věděly, 
jak malý má… o tom radši pomlčím.

naopak. Hezky to vyklopím.
Chvilka na zpověď. Za celý svůj dosavadní život „jsem to dělala“ jen 

s Charlesem. tudíž technicky vzato jsem neměla, co se týče délky a ob-
vodu, žádné srovnání. Přestože jsem si s ním začala jako panna, neby-
la jsem do  mužských intimních partií úplně nezasvěcená. Měla jsem 
za sebou pár prvních seznamování (čti: osahávaček na zadním sedadle 
ve tmě), a to s kluky, s kterými jsem randila na vysoké (čti: se dvěma 
kluky, tudíž jsem viděla dva pinďoury). navíc jsem měla počítač. Inter-
net. a něco jsem také probrala s kámoškami. takže když došlo na Char-
lese, připadal mi… mírně podprůměrný. Byla jsem ovšem zamilovaná 



(čti: dost jistá tím, že jsem zamilovaná) a připravená zbavit se svého vě-
nečku (čti: veeeeelmi připravená), takže BUM, skočili jsme na to po ně-
kolika týdnech chození. a BUM, viděla jsem jeho penis. a bum, byl celý 
uvnitř. Jakože úplně celý uvnitř mě… Poprvé že to má bolet?

abych řekla pravdu, náš sexuální život byl uspokojivý. Měla jsem 
orgasmy. on měl orgasmy. docela maličké orgasmíčky. Ježiši, co jsem to 
za blbku? Za tohohle týpka jsem se včera měla vdát a teď tady znevažu-
ju jeho mužství.

Řekla jsem si, že takhle to prostě je. Když jsem byla nahoře, dokázala 
jsem si to i celkem užít. nikdy jsem u toho ale nekřičela, nevřískala, 
nikdy to nebylo „Pane Bože na nebesích!“ to je ale v pořádku, ne?

Jenže posledních dvacet čtyři hodin mi otevřelo oči. najednou jsem 
prohlédla a uvědomila si, že náš vztah nebyl „Pane Bože na nebesích“ 
vůbec v ničem. Zvenku byl hladký, krásný a posypaný cukrovým zdobe-
ním, ovšem uvnitř byl bez tuku, plný vzduchu a ničeho. a jestliže jsem 
měla přijmout život ze vzduchu a ničeho, tak bych uvítala alespoň po-
řádný klacek, na kterém bych si zaskotačila.

Chloe!, pokáral mě můj vnitřní metr na vulgarismy a zněl přitom dě-
sivě jako moje matka.

Celá rudá nad svými necudnými myšlenkami jsem nakonec vzala 
do ruky telefon a užuž jsem volala Charlesovi, když mou pozornost za-
chytil e-mail od loua fiorella. Pohřbený mezi zprávami týkajícími se 
mé nesmyslné svatby čekal ve schránce už několik dní.

titul Miss Zlatý stát (jen krůček za Miss Kalifornie, na kterou jsem 
cílila celou svou kariéru královny krásy) jsem získala zčásti i díky tomu, 
že jsem se věnovala charitativní činnosti. Jelikož jsem vždycky milovala  
zvířata, spolupracovala jsem s  organizací zaměřující se na  canisterapii, 
Pes pro dobrou věc. Vodit psy do pečovatelských domů, pomáhat dětem 
se zvláštními potřebami a trávit čas s pacienty postiženými alzheimero-
vou chorobou bylo úžasné. nic lepšího jsem neznala a pokračovala jsem 
v tom ještě dlouho poté, co jsem odložila svou korunku i lepidlo na zadek.

aBY SE MI nESHrnUl SPodnÍ dÍl PlaVEK.
Jenže pak jsem potkala loua fiorella, který mi ukázal jiný směr. 

novou možnost. Jednoho dne jsem v pečovatelském domě, kde jsem 
byla s nádherným zlatým retrívrem jménem Štístko, viděla vycházet 
z pokoje muže se psem. Muži mohlo být něco přes padesát, měl dlou-
hé šedé vlasy a ještě delší šedé vousy, na sobě batikované triko a obno-
šené maskáče. Vzhled stárnoucího hipísáka doplňovaly rozervané te-
nisky a podobně rozervaný pes: černý pitbull teriér s červeným šátkem 



a chybějícím uchem. Jak se ke mně ti dva blížili, přitáhla jsem si Štístko 
na vodítku dost na krátko. 

něco jsem znala z televizních zpráv a další hrůzy z doslechu. Přesto-
že jsem měla už letitou zkušenost se zvířaty a  dobře jsem věděla, že 
za chování psa může obvykle chování majitele, měla jsem se před tou 
dvojicí na pozoru. 

Muž se zastavil a sjel mě pohledem od korunky přes šerpu až po vy-
soké podpatky. Korunku a  šerpu jsem musela v  případech, kdy jsem 
vystupovala jako Miss Zlatý stát, nosit povinně. Pak se muž zadíval 
na Štístka, který si druhého psa lhostejně očichával. Pitbull vesele vrtěl 
ocasem a v červeném šátku vypadal vlastně jako sympaťák.

„asistenční pes?“ zeptal se muž, přičemž kývl ke Štístkovi.
„ano, chodíme sem za pacienty. Jsou vždycky nadšení. Měl byste vi-

dět, jak se jim…“
„rozsvítí oči? Jo, já vím. tady Joe je taky asistenční pes. Že jo, chlapá-

ku?“ řekl a mrkl na pitbulla. Joe vzhlédl k louovi a tlama se mu roztáhla 
do širokého úsměvu s jazykem hozeným na jednu stranu. 

„tohle je asistenční pes?“ vyhrkla jsem s neskrývaným překvapením 
v hlase. nato jsem zrudla. Sice jsem nevyslovila zřejmé „vždyť je to pit-
bull“, ale jako by se stalo.

lou si odfrkl. „Víš něco o pitbullech, princezno?“
„Znám je jen z  televizních zpráv,“ přiznala jsem a  odolala nutkání 

narovnat si korunku.
„Jasně. takže celkem nic, že jo?“
„no, moc ne,“ souhlasila jsem a on se zazubil.
„Vem si třeba tady Joea. dostal se ke mně, když mu bylo osm měsíců, 

a do tý doby nezažil den bez řetězu. někde na zadním dvorku málem 
umřel hlady. K tomu si připočti další psy, kvůli kterým nejspíš přišel 
o ucho. tři měsíce se mnou a mohl by být na plakátu našeho gangu. Že 
jo, chlapáku?“

ocas se nadšeně zavrtěl.
„Jakýho gangu?“ zeptala jsem se a pohladila si Joea. Stačil mi jediný 

pohled na  ten jeho širokánský úsměv a  úplně jsem si ho zamilovala. 
a čím víc mi lou o své organizaci náš gang pověděl, tím víc jsem byla 
přesvědčená, že se do  ní chci zapojit. V  long Beach spravoval útulek 
pro opuštěné a týrané pitbully. Byl něco jako Cesar Millan, akorát tolik 
nesyčel. některé z jeho psů zachránili ze zápasnických ringů a z toho, 
co mi o nich lou vyprávěl, mě bolelo u srdce. Útulek nazval náš gang, 
což si vypůjčil z Malých uličníků, aby lidem připomněl, že oblíbený psí 



hrdina z tohoto filmu byl taky pitbull. Kvůli tomu, co se s tímhle ple-
menem dělo v nedávné minulosti, všichni jaksi zapomněli, že před sto 
lety se používalo k hlídání dětí – sama připouštím, že jsem to nevěděla.

Informace ohledně našeho gangu jsem z loua tahala ještě asi hodinu, 
zatímco nám Štístko s Joem spokojeně podřimovali u nohou. a po návra-
tu domů jsem mámě řekla, že chci podpořit nový charitativní projekt. 

Jenže máma na to měla jiný názor. Vždycky měla spoustu názorů, jak 
asi tušíte. Jestli je snobka? Pokud si pod pojmem snobka představujete 
modrovlasou stařenku, která jí chlebíčky bez kůrky a stěžuje si na to, 
jak těžké je najít dobrou pečovatelku, tak v  tom případě moje máma 
snobka není. avšak o všech a o všem má své zvláštní mínění a každý 
musíme zapadnout do  její předem dané, předurčené škatulky. a co se 
týče její dcery, u které očekávala, že se na korunce miss sveze rovnou 
do náručí zámožného manžela, bylo nanejvýš důležité, jak co bude vy-
padat. Vystupování je všechno, to jste nevěděli?

Že by její dcera, ta s korunkou a šerpou, pracovala s týranými pitbul-
ly? to. nemohlo. Projít.

Pokusila jsem se louovi co nejlépe vysvětlit, proč s jeho organizací pra-
covat nemůžu, a on to prý chápal. až příliš dobře. Čas od času jsme na sebe 
ale naráželi na místech pro asistenční psy a psali si e-maily. náš gang jsem 
taky sledovala na facebooku. a kdykoli jsem klikla na jeden z těch úžasných 
ksichtíků, obvykle s oním pitbullím úsměvem od ucha k uchu, přemýšlela 
jsem, jak skvělá by to byla příležitost, kdybych s takovými psy pracovala. 

takže když jsem v doručené poště objevila louovo jméno, musela  
jsem se usmát. a jakmile jsem si v předmětu přečetla „nechtěla bys 
pracovat pro náš gang na severu?“, posadila jsem se zpříma a úplně mi 
vypadlo, že mám zavolat Charlesovi.

Ze všeho nejdřív jsem tedy zavolala louovi fiorellovi. a když jsem 
s ním dohovořila, došlo mi, že poprvé v životě mám jisté možnosti.

oprava. Možnosti, které jsem si vytvořila úplně sama.
to mě povzbudilo a rozhodla jsem se, že zavolám mámě. opřela jsem 

se do křesla a tužkou nervózně bubnovala do bloku, který jsem během 
telefonátu s louem celý popsala. Máma to vzala až po několika zazvo-
něních. nechala telefon vyzvánět schválně? to už jsem ji viděla dělat 
i jiným. „Vždycky se snaž, aby si na tebe lidi museli počkat, Chloe. Nebuď 
hrubá, ale nesmíš být ani moc dychtivá.“ nikdy by mě nenapadlo, že tuhle 
techniku použije na vlastní dceru.

„Haló?“


